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Wiem, komu uwierzyłem – rozważania
na Rok Wiary
„Moje serce to jest muzyk…” – rozmowa
z dyrektorem Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni

temat tygodnia

rzed nami kolejna niedziela, już październikowa. Jak każda, także ta, jest
dniem świętym, poświęconym Bogu.
W tym miesiącu modlitwy różańcowej
11 października Benedykt XVI otworzy
Rok Wiary, przypominając, że Maryja jest
wzorem słuchania Pana, rozważania Jego
słów i zawierzenia. Maryja bowiem przez
wiarę przyjęła słowa anioła i uwierzyła,
że stanie się Matką Boga. Z tą samą
wiarą szła za Jezusem aż do Golgoty,
a potem cieszyła się z Jego zmartwychwstania. Zachowywała w sercu „wspomnienia, przekazała je Dwunastu, którzy
byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku,
aby otrzymać Ducha Świętego” (por.
Benedykt XVI, list apostolski w formie
motu proprio „Porta fidei” ogłaszający
Rok Wiary).
Dziś niezmiennie jest przewodniczką na
drodze wiary. Nieustannie też przypomina, że głos Boga można usłyszeć w ciszy
własnego serca, że dla Niego należy mieć
czas. W tej perspektywie można zachwycić się miłością, blaskiem Słowa i prawdy
pozostawionych przez Chrystusa. Dlatego ważne jest uczczenie dnia świętego.
Warto więc – szczególnie w Roku Wiary –
zastanowić się, jak przeżywamy niedzielę. Czy jest to dzień inny od wszystkich
w tygodniu, bardziej uroczysty, poświęcony sprawom Bożym. Czy jest to dzień
zbliżania się do Stwórcy przez udział
w Mszy św., przedłużoną modlitwę, czytanie Pisma Świętego. Czy jest to dzień spędzony z rodziną ze wspólnym obiadem,
rozmowami, szczególnie wtedy, gdy nie
ma na to czasu w tygodniu (nie myślę tu
o rodzinnych „wycieczkach” do hipermarketów czy galerii handlowych). Niedziela
także to czas na odpoczynek, by kolejny
tydzień traktować jako zadanie, a nie czas
do przeżycia, by zachować spokój, którego
czasem brakuje w codziennych obowiązkach, by umocnić wiarę, która – jak pisze
Benedykt XVI – „rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej
miłości i kiedy jest przekazywana jako
doświadczenie łaski i radości”.
Beata Pieczykura

Współczesny świat szczególnie potrzebuje dziś wiarygodnego świadectwa
osób mających umysł i serce oświecone przez Słowo Boże i zdolnych
otwierać serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego
życia, które nie ma końca 
Benedykt XVI

Michał Maćkiewicz

P

Wiara –
łaska i radość

czytaj na str. VI
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Jubileusz święceń kapłańskich
Grodziczno

służyli. Tej posługi nikt nie może
przyznać sobie sam, jest to niezasłużony dar Boga. Na Boże

Anna Wielgoszyńska

Spośród ochrzczonych Bóg wybrał
niektórych i powołał ich, aby Mu

Kwiaty są wyrazem wdzięczności wiernych za dar kapłaństwa

powołanie do kapłaństwa ochoczo odpowiedział ks. kan. Henryk
Rychert, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Grodzicznie, który w tym roku
z radością i wdzięcznością obchodzi 35. rocznicę święceń.
17 września wspólnota parafialna w Grodzicznie razem ze
swoim proboszczem świętowała ten jubileusz. Na uroczystość
przyjechali koledzy kursowi ks.
kan. Rycherta, wspominając dzień
przyjęcia święceń kapłańskich (13
lutego 1977 r. przez 12 diakonów)
z rąk bp. Bernarda Czaplińskiego.
Wówczas ci młodzi ludzie użyczyli
Chrystusowi swego głosu, swych
rąk, oddali całych siebie oraz stali
się sługami Mistrza, by każdego
dnia sprawować Eucharystię, głosić

Słowo Boże, udzielać sakramentów
i być pasterzami wiernych. Dlatego
też na jubileuszowym spotkaniu
parafianie i wierni zgromadzeni
na Eucharystii szczególnie modlili się za kapłanów w rocznicę ich
święceń. Prosili, aby dalej mieli
odwagę służyć Chrystusowi, a ich
życie było znakiem, który pomoże
nam przejść przez życie z Jezusem.
Uroczystość zakończyła się podziękowaniami wyrażonymi w poezji
i śpiewie. Dzieci, młodzież i dorośli
obdarowali wszystkich kapłanów
życzeniami i kwiatami. Ten drobny gest życzliwości był wyrazem
zrozumienia podjętego przez nich
trudu, który wymaga ciągłego
wsłuchiwania się w głos Boga Ojca
i otwartości serca.

Anna Wielgoszyńska

Formacja przygotowująca do posług lektora i akolity
Rekolekcjami biblijnymi prowadzonymi przez
Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej
w dniach 15-16 września w Toruniu rozpoczęliś-
my formację przygotowującą mężczyzn do stałych posług lektora i akolity w diecezji toruńskiej.
Prawie 2 lata temu bp Andrzej Suski na spotkaniu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Diecezji Toruńskiej przypomniał, że
biskupi w Polsce zatwierdzili specjalną instrukcję
oraz dyrektorium poświęcone stałym posługom
lektora i akolity, i chciałby, aby one zaistniały
także w naszej diecezji. Dla Księdza Biskupa
oczywistym było, że środowiskiem, z którego
będą mogły się w znacznej mierze rekrutować
osoby chcące podjąć przygotowania, a następnie
stałą posługę lektorów i akolitów w naszej diecezji, są środowiska ruchów i wspólnot. A więc,
plany te zaczynają się realizować.
Jak wygląda stała posługa lektora i akolity?
Zadaniem lektora jest odczytywanie Pisma Świętego podczas liturgii, podawanie intencji modlitwy powszechnej oraz przygotowywanie i czytanie komentarzy. Akolici posługują przy ołtarzu
pomagając kapłanom i diakonom w przygotowaniu darów ofiarnych oraz jako nadzwyczajni
szafarze Komunii św. mogą rozdawać wiernym
Ciało Pańskie (szerzej o stałych posługach lektora
i akolity pisaliśmy w numerze 13/2012).
W naszej diecezji księża proboszczowie zgłosili
w sumie 31 osób, którzy wspomnianym kursem
biblijnym rozpoczęli przygotowania do przyjęcia

II
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Toruń

Uczestnicy rekolekcji biblijnych prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej

posług. Pochodzą oni z następujących parafii:
Bierzgłowo, Działdowo (św. Katarzyny), Grążawy,
Grudziądz (św. Maksymiliana Kolbego), Przysiek,
Radoszki, Toruń (bł. Marii Karłowskiej, Chrystusa Króla, Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego, Najświęt-

szej Maryi Panny Częstochowskiej, Opatrzności
Bożej, św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbego,
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) oraz
Złotoria. Polecajmy ich naszym modlitwom, aby
potrafili przyjąć to nowe wezwanie, które kieruje
do nich Bóg.
Dk. Waldemar Rozynkowski

wiadomości

Międzynarodowa
konferencja naukowa

Europejskie
Spotkanie Młodych

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, Wydział Teologiczny
oraz Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji 50. rocznicy otwarcia
Soboru Watykańskiego II oraz inauguracji przez Benedykta XVI
Roku Wiary organizują międzynarodową konferencję naukową:
„Sobór Watykański II – Wiosna Kościoła?”.
Konferencja rozpocznie się 12 października o godz. 18
w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu.

Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych w wieku od 17 do 35 lat. Tegoroczne spotkanie odbędzie
się w dniach od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. w Rzymie. Osoby
zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z właściwym punktem
przygotowań. Warunkiem udziału jest uczestnictwo w punkcie przygotowań. Zgłoszenia dokonuje osoba odpowiedzialna za punkt. Koszt to ok.
55 euro + koszt transportu do Rzymu. Informacje praktyczne znajdują się
na stronie: http://www.taize.fr/pl_article4986.html, szczegółowych informacji udzielają punkty przygotowań. Poniżej zamieszczamy informacje
o punktach działających na terenie naszej diecezji.
GRUDZIĄDZ – parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
wspólnota „Słowo Życia”, ul. Moniuszki 8, 86-300 Grudziądz,
osoba kontaktowa: Patrycja Sudomierska, spotkania w piątki
o godz. 18.30 w kaplicy/salce parafialnej.
TORUŃ – Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II,
ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń, osoba kontaktowa: Zuzanna Koziej,
spotkania w piątki o godz. 19.30.
TORUŃ – parafia pw. św. Józefa, ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń,
osoba kontaktowa: o. Marek Krzyżkowski CSsR, spotkania we wtorki
o godz. 19 w Sali Pustelnik (wejście E).

Obrady odbędą się w dniach 12-13 października w Dworze Artusa.
Równocześnie odbywać się będą wykłady w dwóch sekcjach –
teologicznej i historyczno-politologicznej.
Szczegółowy program znajduje się na stronie:
http://www.teologia.umk.pl/images/stories/swii.pdf.
Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Biskup toruński dr Andrzej Wojciech Suski
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki
Prezydent Torunia Michał Zaleski
Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Odpust w sanktuarium

Wąbrzeźno

Grudziądz

W sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie 1 września
gościli pszczelarze świętujący po
raz 29. Wojewódzki Dzień Pszczelarza. W tym miejscu warto przypomnieć, że wąbrzescy pszczelarze
każdego roku uroczyście świętują wspomnienie swego patrona,
św. Ambrożego, które przypada
7 grudnia.
Zgromadzonych powitał kustosz
ks. kan. dr Jan Kalinowski. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
której przewodniczył ks. prał. dr
Eugeniusz Marciniak, do niedawna
kapelan Polskiego Związku Pszczelarskiego. Wraz z nim modlili się
ks. kan. Grzegorz Nadolny – dekanalny duszpasterz rolników oraz
ks. Jacek Dudziński – diecezjalny
duszpasterz pszczelarzy. Homilię
wygłosił ks. kan. Adam Ceynowa
z Wydziału Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej. Na zakończenie Mszy św. prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Wąbrzeźnie
Edward Kochman podziękował
pszczelarzom i gościom za modlitwę, a ks. Jacek Dudziński odmówił
modlitwę do Matki Bożej Królowej
Pszczół i zaprosił brać pszczelarską
na doroczną pielgrzymkę na Jasną

Archiwum redakcji

Pszczelarze dziękowali Bogu

Mszy św. przewodniczy ks. prał. dr
Eugeniusz Marciniak

Górę, która odbędzie się w dniach
6-7 grudnia.
Podczas sesji naukowej, która
odbyła się w Wąbrzeskim Domu
Kultury, przemawiali licznie zaproszeni goście. Poruszano ważne dla
pszczelarzy problemy takie, jak:
sprowadzanie do Polski taniego
i wątpliwej jakości miodu z zagranicy, głównie z Chin i Argentyny, problem masowego ginięcia
pszczół czy dopłat za zapylanie
roślin. Wykład na temat walorów
zdrowotnych produktów pszczelich wygłosił ks. prał. dr Eugeniusz
Marciniak. Mieszkańcy mieli okazję
zakupić miód, jego przetwory i inne produkty, a pszczelarze sprzęt
potrzebny do prowadzenia pasiek.
Zasłużonym bartnikom wręczono
odznaczenia.  Ks. Jacek Dudziński

8 września w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Grudziądzu odbyły się uroczystości patronalne bazyliki,
które zgromadziły wiele osób
duchownym i wiernych świeckich
z całego miasta. Odpust poprzedziły duchowe przygotowania.
W dniach 5-7 września rekolekcje
prowadził o. Krzysztof Gajewski
OFMCap z Olsztyna. 7 września
odbyło się czuwanie modlitewne w intencji nowych powołań
do służby w Kościele. Wieczorem
tego dnia została odprawiona
Msza św. koncelebrowana przez
kapłanów pochodzących z Grudziądza, której przewodniczył ks.
kan. prof. dr hab. Mirosław Mróz.
Po liturgii złożono doroczne ślubowanie Apostolatu Margaretka.
O godz. 20.15 wierni uczestniczyli
w procesji światła wokół bazyliki,
odmawiając Różaniec. O godz. 21
odbył się Apel Jasnogórski.
8 września, w uroczystość
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, wierni gromadzili się na
modlitwie różańcowej, Godzinkach oraz Mszy św. O godz. 10
celebrowano Eucharystię dla chorych z błogosławieństwem lurdz-

kim, którego udzielił o. Krzysztof
Gajewski OFMCap. W godzinach
popołudniowych wierni licznie
zgromadzili się na modlitewnym
czuwaniu przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej. Po
procesji ulicami Starego Miasta
bp Andrzej Suski przewodniczył
Sumie i wygłosił słowo Boże. Przypomniał, że Ewangelia to Dobra
Nowina o miłości Boga do człowieka. Ksiądz Biskup zauważył,
że dzisiaj przeżywamy często brak
szacunku do matki. W domach
opieki społecznej są takie, dla których w rodzinnym domu zabrakło
miejsca. Uroczystość stawia nas
przed pytaniem o naszą miłość,
ale także skłania do refleksji nad
macierzyństwem. Biskup Andrzej
podkreślił, że nie ma szczęśliwego
i owocnego macierzyństwa bez
troskliwego ojcostwa.
Na zakończenie proboszcz ks.
kan. Dariusz Kunicki podziękował
kapłanom, siostrom zakonnym,
prezydentowi miasta, służbom
porządkowym, Miejskiej Orkiestrze Dętej, chórowi grudziądzkiej
bazyliki oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia
odpustu.

Zenon Zaremba
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W parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Obraz nieśli
Rycerze Kolumba, przedstawiciele rady parafialnej, młodzież, kobiety

Rzesze wiernych witają Maryję w parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej

Dekanat Toruń I

M

atka Boża w znaku Jasnogórskiej Ikony 14 września nawiedziła parafię
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Pierwsza wizyta Matki Bożej w naszej parafii
odbyła się 25 lat temu, zaraz po
powstaniu nowej parafii i wybudowaniu kaplicy. Przyjęcie Matki
poprzedziły misje parafialne,
które wygłosił o. Stanisław Jarosz
OSPPE z Włodawy. Wzruszającym
momentem była procesja maryjna
ze świecami ulicami osiedla, kiedy
to modlitwą ogarnialiśmy wszystkich mieszkańców parafii.

Podczas powitania Obraz nieśli:
Rycerze Kolumba, przedstawiciele
rady parafialnej, młodzież, kobiety, a dzieci składały czerwone róże.
Mszy św. przewodniczył bp Józef
Szamocki, następnie licznie zgromadzeni wierni rozpoczęli całonocne
czuwanie. O północy odprawiono
Pasterkę maryjną, której przewodniczył ks. kan. Mirosław Owczarek,
pierwszy proboszcz parafii. Wizyta
Matki Bożej zakończyła się Mszą
św., której przewodniczył proboszcz
ks. kan. Jan Ropel. Ksiądz Proboszcz
zawierzył Matce Bożej parafię, rodziny, osoby chore. Dk. Kamil Pańkowiec

Kalendarz peregrynacji
Dekanat unisławski
6-7 października – Unisław, parafia pw. św. Bartłomieja
7-8 października – Grzybno, parafia pw. św. Michała Archanioła
8-9 października – Nawra, parafia pw. św. Katarzyny oraz
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
9-10 października – Trzebcz, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
10-11 października – Kijewo Królewskie, parafia pw. św. Wawrzyńca
Dekanat chełmiński
11-12 października – Wielkie Czyste, parafia pw. św. Katarzyny
12-13 października – Starogród, parafia pw. św. Barbary
13-14 października – Chełmno, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, fara

IV
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Katarzyna Cegielska

Peregrynacja
na Rubinkowie

Modlitwa w siedzibie Radia Maryja

Dekanat Toruń II

Czarna Madonna nawiedzi

W

dniach od 17 do 24 września kopia Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej peregrynowała po parafiach dekanatu
Toruń II. Czarna Madonna nawiedziła jako pierwszą parafię pw. Matki
Bożej Zwycięskiej, skąd udała się do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny, nawiedzając po drodze siedzibę Radia Maryja. Kolejnym
miejscem nawiedzenia była parafia
pw. św. Antoniego na toruńskich
Wrzosach, a następnie sanktuarium
patronki diecezji toruńskiej pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach oraz Wyższe Seminarium
Duchowne w Toruniu. Na zakończe-

nie peregrynacji w dekanacie Toruń
II Jasnogórska Pani gościła w dwóch
parafiach księży michalitów – w kościele pw. św. Michała Archanioła i bł.
Bronisława Markiewicza na toruńskich Rybakach oraz w kościele pw.
Matki Bożej Królowej Męczenników
Polskich w Przysieku.
„To się nie sprawdzi, peregrynacja
była dobra na lata komunizmu, teraz
trzeba szukać nowych sposobów
dotarcia do wiernych”. Tego typu
komentarze padały na długo przed
rozpoczęciem peregrynacji. A potem
przyszedł czas rekolekcji przygotowujących do nawiedzenia. Ojcowie
paulini poprzez swoje nauki, Apele

Archiwum parafii

Grzegorz Tomasik

na szlaku nawiedzenia

Mateusz Rzewuski

Władysław Kościuch

Akt zawierzenia parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny Matce Bożej

Wizerunek wędruje do parafii pw. św. Antoniego na ramionach matek

Dzieci witają Czarną Madonnę w parafii na Rybakach

Jasnogórskie potrafili wytworzyć
w parafii klimat bardzo podobny do
tego, który panuje w częstochowskim
sanktuarium. Postać w białym habicie, przygaszone światła w kościele,
nieustająco śpiewane pieśni maryjne.
To szczegóły, które w misterny sposób tworzyły całość. Tak przygotowane oczekiwanie na Obraz wzbudziło
pragnienie spotkania. Niemniej nie
było to już czekanie na obraz, to
było wypatrywanie Matki. Sprzątanie, porządkowanie, flagi, znicze,
układanie kwiatów do późnych
godzin nocnych i nieoczekiwanie
czyjaś pomocna dłoń. Jednoczenie się
osób układających dywan z kwiatów,

dowożenie kolejnych bagażników
pełnych roślin wyciętych chyba z całego ogrodu, bo musi być pięknie.
I ogromny zapał, radość, porozumienie towarzyszące pracy.
Peregrynująca kopia Obrazu z Jasnej Góry powstała w trudnych dla
Polaków czasach komunizmu. To
kopia omodlona przez tysiące szepcących ust. „Tylko” kopia, a czuło się
obecność Czarnej Madonny. Stała
przed wiernymi blisko, bez swych
wotywnych sukienek. Poważna
i skupiona. Była blisko i dawała
być może jedyną w życiu okazję tak
dokładnego przestudiowania rysów
Jej twarzy.

Władysław Kościuch

nawiedziła kolejne parafie

Matczyne spojrzenie na wiernych
parafii pw. św. Józefa

Nikt i nic nie zastąpi matki. Najlepsza nawet opiekunka, babcia czy
teściowa nigdy nie będzie matką.
Ci, którzy z różnych przyczyn matki
nie znali, przychodzili wyżalić się
i wypłakać Tej, którą nam wszystkim zostawił Jezus Chrystus. Ci,
którzy matkę utracili, zwracali się
do Madonny z Jasnej Góry, bo któż
inny im pozostał. Ci szczęśliwcy zaś,
którzy swe matki mają blisko, padali
przed Maryją na kolana i w gorliwej
modlitwie błagali o zdrowie i jak
najdłuższe lata życia dla swoich
matek, bo Maryja wie najlepiej, jak
bardzo matka potrzebna jest swoim
dzieciom. 
Joanna Kruczyńska
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dniu 11 października – w 50. rocznicę
rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
i 20 lat po opublikowaniu Katechizmu
Kościoła Katolickiego, promulgowanego przez
bł. Jana Pawła II – Benedykt XVI dokona uroczystego otwarcia Roku Wiary. W liście apostolskim
„Porta fidei” tak pisze: „«Podwoje wiary» (por. Dz
14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one
do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść
do Jego Kościoła. Przekroczenie tych podwoi
oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe
życie. Zaczyna ją chrzest”.
Ojciec Święty mówi, że od początku swojej
posługi następcy Piotra przypominał o potrzebie
odnalezienia tej drogi wiary, aby ukazać coraz
wyraźniej radość i entuzjazm spotkania z Chrystusem, aby ukazać wszystkim wiernym siłę
i piękno wiary. Wiara sprawia, że życie wiernych
wydaje owoce, ponieważ poszerza serca w nadziei
i pozwala na dawanie twórczego świadectwa.
„Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia
ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne.
Zwłaszcza w tym roku każdy wierzący powinien
na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad
samym aktem wiary”– pisze Benedykt XVI.
Powiedzmy więc sobie, czym jest wiara? Wiara
jest spotkaniem się Boga z człowiekiem; tego
Boga, którego historia odsłania i którego plany
zbawienia realizuje. Człowiek odpowiada Bogu
poprzez swoją wiarę, przyjmując i czyniąc swoimi
te plany i ukierunkowując swoje własne życie
według Bożego orędzia. Wiara jest więc darem
Bożym, z którym winny korespondować decyzja
i zgoda człowieka. Dlatego domaga się ona, aby
człowiek wierzący nieustannie kształtował ją
w swojej duszy, współpracując czynnie i świadomie z łaską, którą Bóg mu ofiarowuje. Wiara
jest zatem świadomym przylgnięciem do Bożego
wezwania, do prawd podanych do wierzenia, ale
wymaga również od nas zewnętrznego wyznania,
tj. całego sposobu życia zgodnego z nią. Dla przykładu – przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła
i uwierzyła, że stanie się Matką Boga (por. Łk 1,
38). Błogosławiony Papież nazwał ją „Patronką
wiary rozumnej” – wiary, która poszukuje i angażuje człowieka w tajemnicę Bożej obecności i Bożych
wezwań. Był pełen zachwytu wobec wiary Maryi,
zaznaczając, że nie tylko w zwiastowaniu należy
Ją podziwiać, lecz także całe życie Maryi było
„pielgrzymką wiary”.
Przypomnijmy, że w homilii podczas Mszy św.
w Warszawie Benedykt XVI wskazał na związek,
jaki istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej
prawdy; między wiarą i życiem według przykazań
Bożych; między wiarą i całkowitym poświęceniem
się Jezusowi w miłości. W ten sposób Papież
uwypuklił trzy wymiary wiary: intelektualne

VI
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Ks. Paweł Borowski

Wiem, komu uwierzyłem
W

Rok Wiary powinien być wyrazem
wspólnego zobowiązania do odkrycia na
nowo i zgłębiania podstawowych treści
wiary, których systematyczna i organiczna
synteza znajduje się w Katechizmie
Kościoła Katolickiego 

Benedykt XVI

przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół
do wierzenia; praktyczne życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja z Jezusem
Chrystusem. Który z tych wymiarów jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił na to pytanie
jednoznacznej odpowiedzi: „Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy”.
Oby Rok Wiary pomógł nam uczynić wyznanie
wiary codzienną modlitwą, która pozwoli nam
być Jego świadkami w życiu publicznym.
Przykładem może być tutaj bliska nam błogosławiona z Jabłonowskiego Wzgórza Matka Maria
Karłowska. Mówiono o niej, że „już jako dziecko
karmiła się wiarą, najpierw na łonie pobożnej
rodziny, gdzie codzienne modlitwy posilały jej
duszę i gdzie wzrastała w pobożności ponad
przeciętność”. Mówiła później swoim siostrom
i podopiecznym: „Przez wiarę poznajemy cel, jaki
powinniśmy sobie założyć we wszystkich naszych
sprawach”. Zwierzyła się także: „Gdybym nie
miała głębokiej wiary, niczego bym nie robiła”.
Wszyscy przyznawali, że faktycznie – gdyby tak
silnie nie wierzyła, to pod jej opieką nie zgromadziłyby się tak licznie osoby błądzące, a jej
dzieło „rozleciałoby się już na początku”. Matka
odznaczała się jednak ogromną, niezwykłą nadprzyrodzoną wiarą, która wyrażała się w całym
jej działaniu. Podczas uroczystego poświęcenia
zakładu na Winiarach abp Florian Stablewski
wypowiedział znamienne słowa: „Wielkiej potrzeba tu wiary, aby nie zwątpić!”.
Benedykt XVI przypomniał nam, że „apostoł
Paweł prosił swego ucznia Tymoteusza, by «zabiegał o wiarę» (2 Tm 2, 22) z tą samą stałością,

jak kiedy był młodym człowiekiem (por. 2 Tm 3,
15). Uważamy, że ta zachęta skierowana jest do
każdego z nas, aby nikt nie był leniwy w wierze.
Jest ona towarzyszką życia, pozwalającą nam
dostrzegać wciąż na nowo cuda, które czyni dla
nas Bóg”.
Bł. Jan Paweł II napisał: „Katechizm przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego
życia kościelnego. Uznaję go za pewną normę
nauczania wiary”. Benedykt XVI uważa, że „w tej
perspektywie Rok Wiary powinien być wyrazem
wspólnego zobowiązania do odkrycia na nowo
i zgłębiania podstawowych treści wiary, których
systematyczna i organiczna synteza znajduje
się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. (…)
Współczesny świat szczególnie potrzebuje dziś
wiarygodnego świadectwa osób mających umysł
i serce oświecone przez Słowo Boże i zdolnych
otwierać serca i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego życia, które nie ma
końca”. Pomoże nam w tym właśnie studium
Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Zwróćmy też uwagę na fakt, że Rok Wiary
rozpoczynamy w październiku, kiedy to w dłoniach ludzi wierzących niejako na stałe pojawia
się różaniec. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ
różaniec jest doskonałą szkołą wiary. Jak mówił
bł. Jan Paweł II: „Różaniec to streszczenie Ewangelii. Powtarzając dobrze znane i drogie sercu
modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała
Ojcu, człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic
zbawienia i przedstawia Bogu – za wstawiennictwem Maryi – potrzeby własne i całej ludzkości,
prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy
na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma; przeżywamy je tak, jak
Ona w swym sercu matczynym je przeżywała”.
Bł. Jan Paweł II przypominał: „Odmawianie
Różańca oznacza wejście do szkoły Maryi i uczenie się od Niej, Matki i Uczennicy Chrystusa,
w jaki sposób dogłębnie i w całej pełni przeżywać
wymagania wiary chrześcijańskiej”.
Nie dziwimy się więc, że Benedykt XVI, rozpoczynając Rok Wiary, mówi: „Ten czas łaski
zawierzmy Mace Bożej, nazwanej «błogosławioną», ponieważ «uwierzyła»”.
Niech Boża Matka, którą nasz rodak bł. Jan
Paweł II nazwał Żywą Ewangelią i Gwiazdą Ewangelizacji, wędrująca w swym Jasnogórskim Obrazie po polskich drogach i nawiedzająca kolejno
wszystkie parafie – obecnie w diecezji toruńskiej –
ożywi nasze serca głęboką wiarą, abyśmy stali
się zdolnymi do odważnego dawania świadectwa
wiary w naszych czasach.
Oprac. s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP

Caritas Diecezji Toruńskiej

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Kościół domem miłosierdzia
7 października rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Już po raz 68. zatrzymujemy się
w refleksji, tym razem pod hasłem: „Kościół
domem miłosierdzia”. Uczymy się, że wiara
naturalnie wyraża się w czynie, bowiem, jak
uczy św. Jakub: „Wiara bez uczynków martwa

jest”. Należy pamiętać o potrzebie odpowiedzialnego postrzegania rzeczywistości. Środowisko, które nas otacza, wymaga wrażliwości
i pochylenia się z chrześcijańską miłością
wobec wielu potrzeb. Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” zachęca nas do postawy

miłosierdzia wobec wielu potrzebujących
braci i sióstr, kiedy mówi: „Kościół jest rodziną
Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno
być nikogo, kto cierpiałby z powodu tego, co
konieczne” (25).
Ks. prał. Daniel Adamowicz

Caritas rozdaje kamizelki odblaskowe
skomentowała zajęcia: „Najbardziej
podobało mi się, jak pan policjant
mówił o bezpiecznym przechodzeniu
przez jezdnię. I że należy chodzić
z rodzicami”.
To dopiero początek nieodpłatnego przekazywania kamizelek przez
Caritas Diecezji Toruńskiej, gdyż
akcja przebiega w trzech etapach:
spotkania dla najmłodszych w Przysieku z wręczeniem kamizelek –
700 szt., przekazanie kamizelek
w parafiach – 6 tys. szt., wręczenie
kamizelek uczestnikom inauguracji
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom –
3300 szt.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Inauguracja akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Patronat medialny nad akcją objęli: Pomorska”, Radio GRA i Telewizja
-Pomorskiego na lata 2007-2013. Radio PiK, TVP Bydgoszcz, „Gazeta Petrus. 
Anna Pławińska

Zdjęcia: Archiwum Caritas

W

trosce o bezpieczeństwo
dzieci Caritas Diecezji
Toruńskiej w ramach
kampanii „Bezpieczne dziecko =
spokojni rodzice” organizuje po raz
4. akcję „Jestem widoczny, jestem
bezpieczny”, w ramach której do
najmłodszych trafi 10 tys. kamizelek
odblaskowych.
Poranne słońce powitało uczniów
„zerówek” w przysieckim miasteczku drogowym przygotowanym na
początek akcji „Jestem widoczny,
jestem bezpieczny” w dniach 24-
-26 września. Toruńscy uczniowie
oraz dzieci ze szkół podstawowych
gmin: Bobrowo, Chełmża, Dąbrowa
Chełmińska, Gruta, Lubicz, Łasin,
Unisław i Zławieś Wielka otrzymali
kamizelki odblaskowe i wzięli udział
w zajęciach prowadzonych przez
przedstawicieli: Komendy Miejskiej
Policji, Straży Miejskiej w Toruniu,
Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK
oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu. Na spotkanie
inaugurujące akcję przybyli ponadto
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego oraz Urzędu Miasta
Torunia.
Interesujące zajęcia wprowadziły najmłodszych w tajniki ruchu
drogowego. Dodatkowym atutem
uczestnictwa w pogadankach były
lizaki, które nagradzały uczniowską
aktywność. Na koniec spotkania
dzieci zostały poczęstowane herbatą
i słodyczami.
Jedna z uczestniczek akcji, 6-letnia Wiktoria Jankowska ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chełmży, tak

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

Maluchy uczyły się przechodzić przez jezdnię
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„Moje serce to jest muzyk…”
O miłości do muzyki i sile płynącej z wiary z Agnieszką Brzezińską, dyrektorem Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni, rozmawia ks. Paweł Borowski
odcinkach Camino de Santiago, ale nie ukrywam,
że pracujemy nad tym, by promować ten rodzaj
pielgrzymowania w naszym regionie. Publikujemy książki, aby przybliżyć ludziom tę piękną
drogę; organizujemy konferencje naukowe, na
które zapraszamy gości z Hiszpanii. Współpracujemy z Uniwersytetem Nawarry w Pampelunie
i wieloma instytucjami, dzięki którym promocja
Drogi Jakubowej jest nie tylko możliwa, lecz także
staje się ofertą bardzo atrakcyjną. Kryje w sobie
„pokłady sensu”. Sama wędruję szlakiem hiszpańskim i co roku staram się, by ktoś z pracowników
doświadczył tego w Hiszpanii. Czuję się wezwana
do tego przez bł. Jana Pawła II, który nawoływał,
dokładnie 30 lat temu w tzw. Akcie Europejskim
wygłoszonym w Santiago de Compostela, do odnowienia europejskich szlaków św. Jakuba.

Ks. Paweł Borowski: – Jest Pani dyrektorem„Szafarni”, muzykiem, członkiem zespołu„Claritas”, prowadzi
najstarszy chór Torunia „Lutnia” i zespół „Portamus
Gaudium”, posługuje jako organistka.

– Praca wymaga od Pani nieustannego przemieszczania się między Toruniem a Szafarnią. Skąd czerpie
Pani siłę?

– Z pewnością utrudnieniem jest odległość.
2 godziny dziennie spędzone w samochodzie to
czas, w którym można by wiele zrobić, ale to także
czas na przemyślenia, poustawianie sobie tego,
co trzeba zrobić, w jaki sposób. Więc nie jest to
z pewnością czas stracony, a czasem wręcz bardzo
potrzebny. Skąd czerpię siłę? Moją siłą jest Bóg.
Wszystko, co mam: zdrowie, energia, talent, mam
od Niego, więc Jemu to powierzam. Skoro dałeś
mi tyle, to pomóż mi to zrealizować. Wspólnymi
siłami dajemy sobie radę. (śmiech)

głos z Torunia
niedziela
Ks. dr Dariusz Żurański
(redaktor odpowiedzialny)
współpraca: ks. Paweł Borowski
Joanna Kruczyńska
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. (56) 622-35-30 w. 39
fax (56) 621-09-02
e-mail: torun@niedziela.pl
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 9-13
Redakcja częstochowska:
Beata Pieczykura
tel. (34) 369-43-38
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Agnieszka Brzezińska: – Rzeczywiście
jest tego wiele. Moje główne zadanie to troska, by
ośrodek i wydarzenia, które mają tu miejsce, osiągały wysoki poziom. Wszystkie dodatkowe zajęcia
to jest moja pasja, której nigdy nie chciałam się
pozbyć, bo „moje serce to jest muzyk”. (śmiech)
Będąc dyrektorem, mając coraz więcej nowych
obowiązków i wyzwań, niosąc ciężar odpowiedzialności za instytucję i jej sprawy, potrzebuję
miejsca, w którym mogę zregenerować się, nabrać
nowych sił. Czasem jest trudno, zwłaszcza przy
dużych przedsięwzięciach w Szafarni, ale zawsze
staram się znaleźć czas na swoje marzenia.
Ważna jest przy tym obowiązkowość. Mamy
ustalone stałe terminy prób i się ich trzymamy,
dzięki temu potrafimy pogodzić życie zawodowe,
rodzinne i nasze pasje.
Agnieszka Brzezińska

– Dyrektorem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
jest Pani od 2009 r. 3 lata wytężonej pracy zaowocowały nagrodą „Kobieta Przedsiębiorcza Kujaw
i Pomorza 2012”.

– Myślę, że to sukces dla kultury. Pokazaliśmy,
że kultura może być przedsiębiorcza mimo problemów finansowych, z jakimi się boryka. Okazało
się, że nie zawsze trzeba mieć pieniądze, żeby
być przedsiębiorczym. Staramy się stawiać na
młodych artystów i promować ich. Tutaj wielu
absolwentów wyższych uczelni daje swoje pierwsze koncerty. Sami mówią nam o tym, że jest to
dla nich niezapomniane wrażenie i bardzo cenne
doświadczenie na przyszłość. Myślę, że kluczem
do sukcesu jest to, że organizujemy mnóstwo
koncertów, które odbywają się w kameralnym
gronie i za przystępną cenę. Organizujemy także
specjalny transport „Chopin Bus” dla tych, którzy chcą dotrzeć do nas z Torunia. Prowadzimy
liczne zajęcia dla grup szkolnych, plenery, kursy
mistrzowskie. Atrakcyjności dodaje fakt, że zajęciom zawsze towarzyszy muzyka na żywo.
– Atrakcyjność ośrodka to jednak nie tylko muzyka
i Chopin. Szafarnia znajduje się na Szlaku św. Jakuba.

– Bardzo się cieszymy z tego, że Szafarnia
znajduje się na tym znanym szlaku do Composteli. Pojawiają się pierwsi pielgrzymi, choć być
może nie w takim wymiarze, jak na hiszpańskich

– Jaki wpływ ma ten fakt na życie ośrodka?

– Fryderyk Chopin, chociaż o tym nie wiedział,
był na Camino de Santiago. Staramy się ten fakt
wykorzystywać, by wśród gości, którzy przyjechali
ze względu na Chopina, promować także Szlak
św. Jakuba, a tym, którzy pielgrzymują już tym
szlakiem, przybliżyć postać i dziedzictwo chopinowskie na Kujawach i Pomorzu. Przecież Camino
de Santiago to nie tylko pielgrzymowanie, lecz
także poznawanie kultury regionu czy państwa,
przez które się pielgrzymuje. Jest to zatem wielka
szansa dla nas, by o Szafarni usłyszał świat.
Przyjmujemy bowiem pielgrzymów nie tylko
z Polski. Mogą oni poznać naszą kulturę, muzykę
i polską gościnność.
– Dlaczego warto przyjechać do Szafarni?

– To niezwykłe, bajkowe miejsce. Kraina muzyki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Współpracujemy z wieloma ośrodkami i instytucjami oraz
wykonawcami, dlatego jest muzyka poważna
i rozrywkowa – jazzowa i bluesowa. Organizujemy spektakle teatralne: kabaretowe i klasyczne.
Największym jednak wydarzeniem jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina
dla Dzieci i Młodzieży. Ale nasza oferta na tym
się nie kończy. W tym roku 21 października na
godz. 17 zapraszamy na Dzień Papieski. Odbędzie
się koncert „Myśleć sercem, czyli papieskie inspiracje” w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego,
aktora z Warszawy, znanego bardziej jako dr
Wójcik z serialu „Na dobre i na złe”. (śmiech)
Z muzyką na żywo oczywiście. Chcemy w ten
sposób uczcić kolejną rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na papieża oraz liturgiczne wspomnienie
bł. Jana Pawła II. 
q

